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د ﻓراﻧﺳوي ﺗوﺗﺳت ﺳټﯾﮑوﻧﮫ)(V
ﮐﯾﻠﯥ او ﻧﺎرﻧﺞ

ﺑﺳﮑت او ښوروا
ﺗوﺗﮫ ﺷوی ﺷﻔﺗﺎﻟو

واﻓل)(V
د ﻣڼﯽ ﺳﺎس

ﻧوﺗرﯾګرﯾن

ﺗوﺗﮫ ﺷوی ﺷﻔﺗﺎﻟو
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ﭼﮑﻼﺗﯽ ﻣﺎﻓﯾن )(V
ﻣﺧﻠوط ﺷوی ﻣﯾوی

ﭘﻧﮑﯾﮏ
د ﮐوﻓﺗﮫ ﺳﺎﺳﯾس
د ﻣڼﯽ ﺳﺎس
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د ﺳﺑﻧﺎری ﭘﯾﺗزا )(P
ﭘﺧﮫ ﺷوي دارﭼﯾﻧﻲ د ﻣڼو ﻣﻣﯾز

د ﻏوړ څﺧﮫ ﭘﺎک ﯾو ډول
او د ﮐم ﻏوړ ﺷﯾدو
ھره ورځ د ھرو ﺧواړو ﺳره
وړاﻧدې ﮐﯾږي

ﻣﯾﻧو د ﻣﺣﺻول ﺷﺗون ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د ﺧﺑرﺗﯾﺎ ﭘرﺗﮫ د ﺑدﻟون ﺗﺎﺑﻊ دی.
) (Vد ﺳﺑزﯾﺟﺎﺗو دوﺳﺗﺎن ﭘﮫ ګوﺗﮫ ﮐوي( ) (Pھﻐﮫ ﺧواړه ﭘﮫ ګوﺗﮫ ﮐوي ﭼﯥ د ﺧﻧزﯾر ﻏوښﮫ ﻟري ) (Gھﻐﮫ ﺧواړه ﭘﮫ ګوﺗﮫ ﮐوي ﭼﯥ ﺟﯾﻠﯽ ﻟري
.دا اداره د ﻣﺳﺎوي ﻓرﺻت او ﮐﺎرﻣوﻧدﻧﯽ ﺑراﺑروﻧﮑﻲ ده
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د ﻣﯽ 2022
ﻏرﻣﻧۍ
دوﺷﻧﺑﮫ

ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ

ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ

ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ

ﺟﻣﻌﮫ
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د ﺧﻧزﯾر د ﻏوښﯽ او ﭘﻧﯾر ﺳﻧډوﯾﭻ
د ﭼرګ ﮐﻼﺳﯾﮏ اﻟﻔرﯾﻧو
ﻣﮏ ﭘﻧﯾر ﺑرګر
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﻣﺧﻠوط ﺳﺑزﯾﺟﺎت ،ﮐوﭼﻧﯽ
ګﺎزری ،د ﮐﺎھو ﺳﻼد،
ﺗﺎزه ﻣڼﯽ او
ﻣﯾده ﺷوی ﺷﻔﺗﺎﻟو

3
د ﭼرګ ﮐﺎھوی ﺳﻼد
ﺳﯾﺦ ﺷوي ﭼرګ
ﻧﺎﮐوس ﺑﮫ ﻻره
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ازټﯾﮏ ﺟوار ،ﺗﺎزه ﺑروﮐوﻟﻲ،
د ﺑﺎغ ﺳﻼد ،ﻣﯾده ﺷوي ﻧﺎک او
ټوټﮫ ﺷوی ﻧﺎرﻧﺞ

4
ﺗرﮐﯾﯽ او ﭘﻧﯾر
ﺳﻧډوﯾﭻ
د ﭼرګ ﮐرﺳﭘﯽ ﺳﻧډوﯾﭻ
ﭘﺧﮫ ﺷوی ﭘﺎﻧﯽ ﻣﮑروﻧﯽ )(V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
د ﮐﭼﺎﻟو وﯾﺟز ،ﺷﻧﮫ
ﭘﯾﺎز ،ﺳوﭘر ﺳﻼد،
د ﻣڼﯥ ﻣرﺑﺎ او ﺗﺎزه
ﮐﯾﻠﯥ
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ټول اﻣرﯾﮑﺎﯾﻲ ﺳﺎﻧدوﯾﭻ
ﭘﯾرﻣﯾﺳن ﭼرګ
د ﺟوارو ﮐوﭼﻧۍ ﺳﻣﺑوﺳﯥ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﭘﺧﮫ ﺷوي ﻟوﺑﯾﺎ ،ﺗﺎزه
ﺑروﮐوﻟﯽ ،د ﺑﺎغ ﺳﻼت،
ﻣﺧﻠوطﮫ ﻣﯾوه او ټوټﮫ ﺷوی
ﻧﺎرﻧﺞ
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ټول اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﯾﻧڈوچ
د ﭼرګﺎﻧو اﯾﻧﭼﯾﻼدا ﺳوزا
ﭘﻧﯾر ﭘﯾزا)(V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﭘﮫ ﻏوړو ﮐﯽ ﭘﺧﮫ ﺷوی ﺑروﮐوﻟﯽ او
ګﺎزری ،ﮐوﭼﻧﯽ ګﺎزری،
ﺳوﭘر ﺳﻼد ،د دارﭼﯾﻧﯽ ﺳرې ﻣڼﯥ
او ﺗﺎزه ﮐﯾﻠﯥ

9
د ﺑﯾﻧټو ﺑﮑس
ﮐﻼﺳﯾﮏ ﻣﺎک او ﭘﻧﯾر)(V
ﺗور ﻟوﺑﯾﺎ ﺑرګر)(V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﭘﮫ ﻏوړو ﮐﯽ ﭘﺧﮫ ﺷوی ﺑروﮐوﻟﯽ او
ګﺎزری ،ﮐوﭼﻧﯽ ګﺎزری،
د ﮐﺎھو ﺳﻼد ،ﺗﺎزه ﻣڼﯽ او ﻣﯾده ﺷوی
ﺷﻔﺗﺎﻟو

10
د ﺷﯾف ﺳﻼد
ﭼرګ اﻟﻔرﯾډو ﻣﯾﮏ
ﻏوښﮫ ﻟروﻧﮑﯽ ﺗوﺗﭼوس
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﻣﺧﻠوط ﺷوي ﺳﺑزﯾﺟﺎت ،ﺗﺎزه
ﺑروﮐوﻟﻲ ،د ﺑﺎغ ﺳﻼد ،ﺗﺎزه
ﻧﺎرﻧﺞ او ﻣﯾده ﺷوي ﻧﺎک

11
ﮐﻼﺳﯾﮏ د ﺧﻧزﯾر د ﻏوښﯽ او ﭘﻧﯾر
ﺳﯾﻧڈوچ
د ﭘﺎپ ﮐﺎرن ﭼرګ ﮐﻧډول
ھﺎټ ډاګ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﭘﺧﮫ ﺷوي ﻟوﺑﯾﺎ ،ﺗﺎزه
ﺑروﮐوﻟﯽ ،ﺳوﭘر ﺳﻼت،
د ﻣڼﯽ ﻣرﺑﺎ او
ﺗﺎزه ﮐﯾﻠﯽ

12
ﭘﺧﮫ ﺷوی ﭘﻧﯾر)(V
آش د ﮐوﻓﺗو ﺳره
ټﯾرﯾﺎﮐﻲ ﭼرګ ورﯾﺟﯥ
ﮐﻧډول
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﭘﮫ ﻏوړو ﮐﯽ ﭘﺧﮫ ﺷوی ﺑروﮐوﻟﯽ او
ګﺎزری ،ﮐوﭼﻧﯽ ګﺎزری،
د ﺑﺎغ ﺳﻼد ،ﺗﺎزه ﻣﺎﻟټﯽ او ﻣﺧﻠوط ﺷوی
ﻣﯾوی

13
د ﭼرګﺎﻧو ﮐرﺳﭘۍ ﭘوښ
ګوﯾﺎ ﺳﯾﺦ ﺷوی ﭘﻧﯾر
ﺳﯾﻧڈوچ ) (Vﭘﻧﯾر ﭘﯾزا)(V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

17
ﮐوزادﯾﻼ ﭼرګ
ﻻﺳګﻧﺎ رول اپ)(V
ﭘﻧﯾر او ﺗرﮐﯾﯽ ﺳﯾﻧڈوچ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﭘﮫ ﻏوړو ﮐﯽ ﭘﺧﮫ ﺷوی ﺑروﮐوﻟﯽ او
ګﺎزری،
ﻣﯾده ﺷوی ﻧﺎک ،ﺗﺎزه ﺑروﮐوﻟﯽ
د ﺑﺎغ ﺳﻼد

18
ﺑﺎرﺑﯾﮑﯾو ﭼرګ
ﺳﯾﻧڈوچ ﻟوﺑﯾﺎ او ﭘﻧﯾر
ﻧﺎﮐوس
د ﭼرګﺎﻧو ﮐرﺳﭘﯽ ﺳﻼد
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﺑﯾﺎ ﺳره ﺷوي ﻟوﺑﯾﺎ،
د ﻣڼو ﻣرﺑﺎ ،ﺗﺎزه
ﮐﯾﻠﮫ ،ﺷﻧﮫ ﭘﯾﺎز،
ﺳوﭘر ﺳﻼد

19

24
ﮐﻼﺳﯾﮏ د ﺧﻧزﯾر د ﻏوښﯽ او
ﭘﻧﯾر ﺳﯾﻧڈوچ
ﭘﻧﯾرﺑرګر
ﻣﺎک او ﭘﻧﯾر
)( V
~~~~~~~~~~~~~~~
ﭘﺧﮫ ﺷوي ﻟوﺑﯾﺎ ،ﺗﺎزه ﺑروﮐوﻟﻲ،
د ﺑﺎغ ﺳﻼد ،ﻣﯾده ﺷوي ﻧﺎک او
ټوټﮫ ﺷوی ﻧﺎرﻧﺞ

25
د ﺷﯾف ﺳﻼد
ﭘﯾﭘروﻧﻲ ﭘﯾزا)(P
د ﻓرﯾﺗو ﭼﯾﻠﯽ ﭘﺎﺋﯽ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﭘﮫ ﻏوړو ﮐﯽ ﭘﺧﮫ ﺷوی ﺑروﮐوﻟﻲ او
ګﺎزری،
ﺷﻧﮫ ﭘﯾﺎز ،ﺳوﭘر ﺳﻼد،
د ﻣڼو ﻣرﺑﺎ او ﺗﺎزه
ﮐﯾﻠﯥ

16

د ﭘﯾزا ﻟروﻧﮑﻲ ﺑﭔﻼﺑﭔﻠو ﺧوړو ﺑﮑس )(P
د ﺧرﺳن ﭼرګ ﺳﺎﻧدوﯾﭻ
د ﻏرﻣﯥ د ډوډۍ ﻟﭘﺎره:
ﭘﻧﮑﭔﮑوﻧﮫ او ﺳرې ﺷوې
ھګۍ )(V

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
د ﮐﭼﺎﻟو ﭘﮑوړې ،ﭘﺧﮫ ﺷوي
دارﭼﯾﻧﻲ ﻣڼﯥ ،ﮐوﭼﻧۍ
ګﺎزرې ،د ﮐﺎھو ﺳﻼت،
ﻣڼﯥ او ټوټﮫ ﺷوي ﺷﻔﺗﺎﻟو

23
د ﺧﻧزﯾر د ﻏوښﯽ او ﭘﻧﯾر ﺳﯾﻧڈوچ
ﭘﻧﯾر راوﯾوﻟﯽ)(V
د ﭼرګﺎﻧو ټوټﮫ ﺷوی ﻏوښﯽ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﻣﺧﻠوط ﺳﺑزﯾﺟﺎت ،ﮐوﭼﻧﯽ ګﺎزری
 ،د ﮐﺎھو ﺳﻼد،
ﺗﺎزه ﻣڼﯥ ،ټوټﮫ ﺷوې
ﺷﻔﺗﺎﻟو

ټول اﻣرﯾﮑﺎﯾﻲ ﺳﺎﻧدوﯾﭻ
د ﭼرګﺎﻧو ټوټﮫ ﺷوي ﻏوښﮫ
د ﺟوارو ﮐوﭼﻧۍ ﺳﻣﺑوﺳﯥ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

د څﭔرو ﭘﮫ ﺷﮑل ﺟوړ ﺷوي ﮐﭼﺎﻟو او ﺗﺎزه
ﺣﺑوﺑﺎﺗو څﺧﮫ ﻣﺧﻠوطﯥ ﻣﭔوې ،ټوټﮫ ﺷوې
ﻣﺎﻟټﯥ ،ﺗﺎزه ﺑروﮐوﻟﯽ  ،د ﺑﺎغ ﺳﻼت

26
د ﺑﯾﻧټو ﺑﮑس
ﮐرﺳﭘﻲ ﭼرګ ﺳﯾﻧڈوچ
ټﺎﮐو ﮐوزادﯾﻼ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ټﺎټر ټوټ ھﺎش  ،ﺗﺎزه
ﺑروﮐوﻟﻲ ،د ﺑﺎغ ﺳﻼد،
ﻣﺧﻠوط ﻣﯾوه او ټوټﮫ ﺷوی ﻧﺎرﻧﺞ

د ﺧوږو ﮐﭼﺎﻟو ﭼﭘس ،ﺷﻧﮫ
ﭘﯾﺎز ،ﺳوﭘر ﺳﻼت،
د دارﭼﯾﻧﯽ ﺳرې ﻣڼﯥ
او ﺗﺎزه ﮐﯾﻠﯥ

20
ﻣﯾوه ﻟروﻧﮑﻲ ﻣﮑروﻧﻲ
د ﮐور ﺳټﺎﯾل ﭘﻧﯾر ﭘﯾزا
)  ( Vد ﺑﻔﯾﻠو ﭼرګ رول
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﻣﺧﻠوطﮫ ﺳﺑزﯾﺟﺎت،
دارﭼﯾﻧﻲ ﻣڼﯥ ،ﮐوﭼﻧﯽ ګﺎزری،

ﺳوﭘر ﺳﻼد

27
ﺗرﮐﯾﯽ او ﭘﻧﯾر ﺳﯾﻧڈوچ
ھﺎټ ډاګ
د ﭼرګ ﻏوښﯽ ﭼﭘس
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﻣﯾش ﺷوي ﮐﭼﺎﻟو د ښوروا ﺳره،
ﻣټر ،ﮐوﭼﻧﯽ
ګﺎزری ،ﺳوﭘر ﺳﻼد،
د دارﭼﯾﻧﯽ ﺗﯾر ﺷوی اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن

د ﻏوړ څﺧﮫ ﭘﺎک ﯾو ډول
او ﮐم ﻏوړ ﺷﯾدې
د ھرو ﺧواړو ﺳره
ھره ورځ وړاﻧدې ﮐﯾږي

د ﺧوراﮐوﻧو ﯾﺎد ﻟﭔﺳت د ﺧوړو ﺷﺗون ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د ﺧﺑرﺗﯾﺎ ﭘرﺗﮫ د ﺑدﻟون وړ دی.
)(Vد ﺳﺑزﯾﺟﺎﺗو دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﭘﮫ ګوﺗﮫ ﮐﺎرول ﮐﯾږی ) (Pﭘﮫ ګوﺗﮫ ﮐوي ﭼﯥ د ﺧﻧزﯾر ﻏوښﮫ ﻟري ) (Gﭘﮫ ګوﺗﮫ ﮐوي ﭼﯥ ﺟﯾﻼﺗﯾن ﻟري
دا اداره د ﻣﺳﺎوي ﻓرﺻت او دﻧدې ﺑراﺑرووﻧﮑﯥ ده.

